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Temat 14:  Wybrane problemy z zakresu prawa finansowo-podatkowego 

 

1.  Rozbudowany opis szkolenia: cele dydaktyczne i zakres merytoryczny szkolenia (treść), sposób 

realizacji zajęć (metody) 

1.1.  Cele dydaktyczne:  

Przekazanie, utrwalenie i sprawdzenie wiedzy o zasadach związanych z konstruowaniem przepisów 

podatkowych przy uwzględnieniu instytucji i zasad charakterystycznych dla tej dziedziny prawa. Omówienie 

reguły wyłączności ustawy w prawie podatkowym oraz standardów wyznaczonych przez dobre praktyki 

legislacyjne. Przekazanie praktycznych wskazówek dotyczących zasad tworzenia przepisów podatkowych oraz 

wskazanie pozytywnych i negatywnych przykładów przepisów z zakresu prawa podatkowego. 

1.2.  Zakres merytoryczny szkolenia (treść):  

 wyłączność ustawy w prawie podatkowym; 

 reguła wydatkowa; 

 konstruowanie przepisów podatkowych 

 dobre praktyki legislacyjne 

 mechanizm korygujący 

 zasady wydatkowania środków publicznych 

 pomoc publiczna 
 

1.3.  Sposób realizacji zajęć (metody):  

Praca z materiałem, dyskusja, sytuacyjna, przypadków. 

 

2.  Forma prowadzenia kursu: seminarium. 

 

3.  Wymagania wstępne: 

Pracownicy urzędów obsługujących organy władzy publicznej, zajmujący się tworzeniem i opiniowaniem 

regulacji prawnych, w szczególności: 

 legislatorzy 

 uczestnicy aplikacji legislacyjnej  

 nie legislatorzy, (w tym także pracownicy tzw. departamentów merytorycznych) realizujących zadania 

w ramach procesu legislacyjnego 

posiadający ponad 3 lata doświadczenia w wykonywaniu zadań z zakresu legislacji. 

W przypadkach określonych przez prowadzącego – zapoznanie się treścią rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (ZTP) (Dz.U.2016, poz.283). 
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4.  Efekty kształcenia: 

 poszerzenie wiedzy związanej z konstruowaniem przepisów podatkowych 

 wytworzenie dobrych praktyk w zakresie zasad formułowania przepisów podatkowych, opanowanie 

standardów wyznaczonych przez dobre praktyki legislacyjne charakterystycznych dla prawa 

podatkowego 

 nabycie umiejętności dokonywania oceny projektów aktów normatywnych z zakresu prawa 

podatkowego, a także przedstawiania ustnie swojej opinii w tym zakresie.  
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